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Постановка проблеми. Проблема 

благополуччя особистості є однією з 

фундаментальних в психології , тому інтерес 

до неї зберігається впродовж всієї історії 

психологічної науки. Людина в якої рівень  

благополуччя високий  відчуває стійкість та 

можливість боротися  з різними перешкодами, 

які трапляються на її життєвому  шляху. Вона 

пізнає навколишній світ розумом; повністю 

приймає себе  й при цьому визнає унікальність 

та  неповторність інших людей; несе 

відповідальність за всі  свої вчинки; ставить 

життєві цілі та намагається  досягнути  їх; 

життя  такої людини  наповнене  сенсом, а 

душа  знаходиться у стані рівноваги. 

Особистість повинна відчувати психологічний  

комфорт . Але  благополуччя не  означає, що  

людина ніколи не  знаходиться у стресових 

ситуаціях ,не відчуває сум або складнощі, 

навпаки, вона  готова протистояти їм . Стан 

повної гармонії соціальної, емоційної, 

особистісної, фізичної, духовної, розумової, 

моральної та психологічної складової 

особистості  можна називати  благополуччям . 

Давня формула «Spiritus sano incorpore 

sano» - «в здоровому тілі - здоровий дух» не 

тільки не втратила актуальність, але для 

сучасного" цивілізованого "людини стала ще 

актуальності. Методи тілесно-орієнтованої 

психотерапії працюють саме з психікою через 

тіло. Тілесні техніки ефективно відкривають 

шлях до соматичного несвідомого і усунення 

виявлених в ньому блоків. Адже тіло людини є 

матеріальним відображенням усіх пережитих 

їм емоційних стані. Придушуючи бажання і 

емоції, чоловік ховає їх у тіло, створюючи тим 

самим блоки й затиски на шляху руху 

життєвої енергії. У тілі «записані» всі пережиті 

людиною психотравми, емоційні напруги. 

Сучасна психологія сприймає тіло, душу і дух 

як єдине ціле, і тілесні аспекти в психотерапії 

набувають все більшого значення. 

Психотерапевти прагнуть розбудити життя. 

Вони прагнуть пожвавити змертвілі душі, 

впливаючи на тіло і оживити змертвілі 

частини тіла, впливаючи на душу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

На сьогодні у рамках наукової розробки 

проблеми психологічного благополуччя 

особистості створено його інтегральну 

концепцію (Р. Шаміонов), вивчено зв’язок із 

осмисленістю життя (П. Фесенко), визначено 

умови та фактори досягнення (В. Куліков); 

досліджено феномен суб’єктивного 

благополуччя: його типологію та фактори в 

економічному аспекті (В. Хащенко), 

співвідношення емоційного та когнітивного 

компонентів (О. Бочарова), етнічні 

розбіжності (В. Гриценко); розроблено різні 

аспекти питання щастя та задоволеності 

життям (І. Джидарьян, В. Татаркевич); 

вивчено феномен задоволеності життям (В. 

Куліков, Н.Шустова) та інше.   

Також отримано дані про зв’язок 

психологічного благополуччя з наступними 

об’єктивними параметрами: станом фізичного і 

психосоматичного здоров’я (А.В.Вороніна, 

Є.Деси, Р.Райан, К.Ріфф, Б.Сингер, К.Фредерік); 

генетичними характеристиками (М.Аргайл, 

Д.Ліккен, А.Теллеген, А.В.Вороніна); зовнішніми 
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обставинами життя – рівнем матеріального 

доходу,освітою,статусом і т.д. (Н.Бредбурн, 

Є.Динер, Т.Кассер, М.Райан); віком і статтю 

(М.Аргайл, Є.Динер, К.Ріфф, П.П.Фесенко); 

культурною належністю і геодемографічним 

середовищем (М.Лінч). Визначено психологічні 

характеристики ,які сприяють психологічному 

благополуччю: середній рівень суверенності 

простору (Е.Н.Паніна); задоволення базових 

психологічних потреб (Є.Деси, Р.Райан) ; 

реальні відносини зі світом (Д.А.Леонтьев); 

самоефективність (А.Бандура); «особистісне 

здоров’я»  (Б.С.Братусь ) і т.д. 

У даний час розробляється ряд підходів для 

кращого розуміння благополуччя, що базується 

на різних уявленнях про благо, життєві чесноти, 

здорове суспільство. Одним з основних підходів 

до проблеми благополуччя  особистості 

виступають гедоністичний та  евдемоністичний 

підходи [6,P.141-166] . 

Змістовна  своєрідність  гедоністичного 

підходу полягає у тому, що благополуччя 

визначається через досягнення  задоволення і 

уникнення незадоволення. При цьому 

задоволення   в широкому  сенсі трактується, як 

не  тільки тілесне задоволення ,але і  

задоволення  від досягнення  значущої  

життєвої мети [4,P. 33-37;41].  Підхід гедонізму  

розробляється  переважно в контексті  

когнітивної та поведінкової психології 

(А.С.Ватерман, Є.Деси, Д.Каннеман, Р.Райан). 

Таке розуміння   благополуччя  особистості  

відповідає теоретичним і методологічним 

принципам  когнітивістської та 

необіхевіористької орієнтації [2,С.105-114 ] . 

Представники  гедоністичного підходу 

вважають що благополуччя характеризує 

передусім  здатність адаптуватися до 

соціального оточення і значною мірою 

являється  результатом  соціального 

порівняння – зіставлення самого себе  з 

іншими людьми, власними ідеалами та  

розуміннями життєвих цінностей [5,P.141-166]. 

Шлях  людини  до благополуччя  лежить через 

певну  соціальну  адаптацію – пристосування 

до конкретних життєвих умов і обставин, 

запитів соціального оточення, розуміння  та 

приймання  його канонів та  законів . Щаслива  

людина  та, що прийнята суспільством, є його 

невід’ємною та значущою частинкою та 

відповідає еталонам даного соціуму 

На сьогодні у рамках вивчення проблеми  

психологічного благополуччя особистості 

виникає інтегральний підхід. Він представ-

лений, зокрема, в багаторівневій  моделі психо-

логічного благополуччя, розробленій А.В.Воро-

ніною. Психологічне  благополуччя - це інтегра-

льний показник  ступеню спрямованості  люди-

ни на реалізацію основних компонентів позитив-

ного функціонування, а  також ступеню реалізо-

ваності  цієї спрямованості ,що суб’єктивно 

виражається у відчутті щастя, задоволення 

собою і власним життям [3,С.95-128]. 

Суб´єктивне благополуччя - узагальнене й 

відносно стійке відчуття, яке має особливу 

значущість для особистості. Саме воно 

чималою мірою визначає характеристики 

домінуючого психічного стану: сприятливого 

стану - гармонійні психічні процеси, успішна 

поведінка, що підтримує психічне і фізичне 

здоров´я, або, навпаки, несприятливого. 

Динамічна  гармонія  внутрішнього 

(думок ,переживань ,почуттів та фізичного 

тіла ) та  зовнішнього (між особистістю та  

оточуючим середовищем, соціумом, природою, 

космосом) в людині називається 

психологічним здоров’ям. Його основною 

функцією є підтримка  балансу між людиною 

та навколишнім середовищем . 

Які ж фактори можуть утворювати цей стан 

в особистості ? 

Емоційний – здатність розуміти, контролю-

вати, висловлювати та регулювати свої почут-

тя  та  емоції. Духовний – відчуття причетності 

до духовної культури суспільства, усвідомлен-

ня можливості  долучатись до духовного 

багатства  усього людства, усвідомлення й 

переживання сенсу свого життя. Соціальний –  

гармонійне співжиття  з соціумом; здатність  

вміти будувати адекватні  відносини з пред-

ставниками суспільства; задоволення своїм 

статусом серед представників  соціуму, а та-

кож задоволення міжособистісними зв’язками, 

статусом у мікросоціальному оточенні. Осо-

бистісний – розуміння  та  приймання себе  

унікальною та потрібною особистістю ,вміння 

нести відповідальність за свої вчинки. 

Розумовий – уміння  використовувати, 

набувати та аналізувати потрібну інформацію. 

Фізичний (тілесний) – відсутність фізичних 

вад та  больових відчуттів ,що стосується 

біологічно  активного організму,тілесний  ком-
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форт, що задовольняє індивіда. Психічний – 

відчуття  психологічного комфорту (стан 

душевної рівноваги  та  гармонії, спокій та  

захищеність, задоволення своїм 

буттям);повноцінний  психічний  розвиток  

особистості на всіх етапах онтогенезу; 

узгодженість усіх психологічних процесів і 

функцій та відчуття цілісної душевної 

рівноваги . Моральний – знання  та вміння  

дотримуватись прийнятих норм моралі та 

канонів суспільства ;вміння  відповідати 

сучасним  нормам соціуму. 

Феномен  благополуччя особистості  

розглядається,як результат гармонії в 

особистому житті, розумінням своєї 

унікальності, пізнання власного потенціалу. 

Це певний  стан єдності  зовнішнього та 

внутрішнього, позитивного і негативного в 

особистості. Благополуччя тотожне поняттю 

душевна  рівновага і є невід’ємною складовою 

життя  кожної людини. 

Тілесно-орієнтована психотерапія є одним з 

основних напрямків сучасної практичної 

психології. Її також називають соматичною 

психологією. Цей метод особливо дійовий для 

лікування психосоматичних хвороб, неврозів. 

Наслідків психічних травм і посттравматичних 

стресових розладів, депресивних станів. 

Робота з тілом створює унікальні можливості 

терапевтичного впливу «поза свідомістю», що 

дозволяє знайти справжні джерела найбільш 

великих проблем, отримати можливість 

доторкнутися до найглибших рівнів 

несвідомого, представленого у тілі. 

Методологічною основою тілесноорієнтованих 

психотерапевтичних практик є: вегетативна 

терапія (В. Райх); біоенергетичний психоаналіз 

(А. Лоуен); стрижнева (Core) енергетика (Д. 

Пьерракоса); соматична терапія - біосинтез (Д. 

Боаделла); радікс (Ч. Келлі); Хаком ( Р. Курц); 

соматичний процес (С. Келеман); організмічна 

психотерапія (М. Браун); первинна терапія, 

або терапія первинного крику (А. Янів); 

комплекси рухових вправ, пов'язаних з вияв-

ленням та поліпшенням звичних тілесних поз 

(Ф. Александер ), а також усвідомленням та 

розвитком тілесної енергії (М. Фельденкрайз); 

структурна інтеграція, або рольфинг (І. Рольф); 

біодинамічна психологія (Г. Бойса); бодінаміка, 

або психологи соматичного розвитку (Л. 

Марчер); чуттєве усвідомленням (Ш . Селвер); 

псіхотоніка (Ф. Гласер); процесуальна терапії 

(А. Мінделл), а також ряд оригінальних 

вітчизняних методик, в першу чергу 

танатотерапія (В. Баскаков). 

Найбільш відомим і базисним видом тілес-

но–орієнтованої психотерапії є біоенергетич-

ний аналіз Лоуена. Крім того тілесно-

орієнтована психотерапія пов’язана з методом 

Александера, структурною інтеграцією Рольфа 

(рольфінг) і первинною терапією Янова. Всі 

вони базуються на роботах відомого психо-

аналітика Вільгельма Райха, метод якого нази-

вається «характерологічний аналіз». Райх вва-

жав, що механізми психологічного захисту і 

пов’язана з ними захисна поведінка сприяють 

формування «м’язової броні («броні 

характеру»), що виражається в напрузі різних 

груп м’язів, обмеженому диханні і так далі. 

Протистояти психологічним захисним меха-

нізмам можна шляхом зміни тілесного стану і 

впливу на напружену область. Райх створив 

техніки зменшення хронічної напруги в 

кожній групі м’зів, коли за допомогою 

фізичних дій вивільняються завуальовані 

емоції і відчуття. 

Останнім часом методики тілесно–орієнтованої 

психотерапії стають складовими частинами 

інтегративних підходів, які використовуються в 

психотерапії психосоматичних хвороб і спрямовані 

на подолання певних преморбідних якостей 

особистості пацієнта з психосоматичними 

порушеннями, до яких відноситься, наприклад, 

високих рівень алекситимії. Основою для розробки 

цих методик і підходів є біопсихосоціальна 

концепція примежових нервово-психічних і 

психосоматичних розладів [1, С.  65-66]. 

Більшість відомих підходів тілесно–

орієнтованої психотерапії зароджувалося і 

розвивалося поза групового руху в психотерапії, 

однак у останній час тілесно–орієнтована 

психотерапія використовується передусім у 

групових формах. Тілесно–орієнтована 

психотерапія має певну схожість з гештальт-

терапією оскільки також фокусується на 

взаємовідносинах між керівником групи і 

окремим учасникам, а потім звертається до 

підтримання іншими учасниками. 

Цілі тілесно-орієнтованої психотерапії 

відрізняються від цілей, що лежать в основі 

фізичної підготовки, фізкультури. В тілесно – 

орієнтованій психотерапії акцент ставиться на 
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знайомстві з тілом, що має на увазі 

розширення сфери усвідомлення індивідом 

глибоких организмічних відчуттів. 

Дослідження того, як потреби, бажання і 

відчуття кодуються в різних тілесних станах, 

тим підкреслюють важливість фізичних 

звичок як ключа до психологічної діагностики. 

В тілесно-орієнтованої психотерапії є свої 

психотерапевтичні процедури, які впливають на 

дихання і сприяють розумінню тілесного стану і 

напружених поз, а також рухові вправи, працю-

ючі з фізичним контактом між учасниками гру-

пи. Більшість груп тілесно-орієнтованої психоте-

рапії включають фізичний контакт і групову 

взаємодію. Рухові вправи сприяють поверненню 

учасників до примітивного емоційного стану, до 

своєї первинної природи. Одні вправи призна-

чені допомогти забезпечити доступ до заблоко-

ваних емоцій гніву, люті, інші допомагають 

кожному учаснику звільнити емоції. 

Мета статті. Виявити чи мають тілесно 

орієнтовані практики позитивний 

психотерапевтичний вплив на стан 

суб’єктивного благополуччя особистості. 

Основні результати дослідження.  Наше 

емпіричне дослідження мало на меті з’ясувати 

чи дійсно особи, які займаються тілесними 

практиками мають високий рівень 

суб’єктивного благополуччя. І цей зв'язок ми 

вирішили дослідити на вибірці зі 100 

респонентів. Основну вибіркову сукупність ми 

поділили на 2 групи. До першої групи ми 

віднесли 50 респондентів, які займаються 

тілесно орієнтованими психотерапевтичними 

практиками (n1 = 50). Другу группу склали 50 

осіб, які не практикують (n2=50). Поділ 

вибірки відбувся для наглядності ефективності 

психотерапевтичного впливу на рівень 

суб’єктивного благополуччя.  

Респондентам було запропоновано пройти 

методику К.Ріфф на діагностику психологічно-

го благополуччя (адаптація Шевеленкової та 

Фесенко). Вона дозволяє визначити компонен-

ти благополуччя та рівень їх вираженності. 

Загалом, основними складовими психологіч-

ного благополуччя за думкою К.Ріфф є: 

позитивні відношення, авто-номія, управління 

середовищем, особистісний розвиток та ріст, 

цілі в житті, самоприйняття, усвідомленість 

життя та людина, як відкрита система. 

Проаналізувавши кожний окремий компонент 

благополуччя особистості можна дізнатись 

чому важко відчувати стан повної гармонії.  

Для математико-статистичного аналізу 

отриманих даних ми використовували 

програму IBM SPSS Statictics 21 та критерій 

кореляції Пірсона. Саме він дозволив нам 

вияснити чи тілесноорієнтовані практики 

впливають на рівень суб’єктивного 

благополуччя особистості чи ні. 

Можемо сказати, що за результатами 

обробки даних ми знайшли сильний прямий 

зв'язок між психотерапевтиним впливом 

тілесноорієтованих практик та рівнем 

суб’єктивного благополуччя респондентів 

(М1=451, 62, SD1= 3,456 , rп= 0,967, р=0,01). 

Загалом, людина, яка займається тілесними 

практиками має: вищий рівень позитивних 

відносин з іншими людьми, вона відкрита до 

нових знайомств, вміє проявляти турботу та 

співпереживання, вміє знаходити компроміси 

у вирішенні конфліктів (М1 = 61,04, М2= 

55,67)(Див. Рис.1 та Рис.2.). Така особистість 

незалежна та самостійна, вона має свою думку 

та здатна її відстоювати, повністю контролює 

свою поведінку та вміє нести відповідальність 

за негативні вчинки. На відміну від людей, які 

не практикують, оскільки їх рівень 

автономності значно менший, ніж у 1 групі 

(М1= 65,72, М2=50,23). А ось люди, які не 

займаються тілесноорієнтованими практиками 

не є настільки самостійними та незалежними 

особами, їй важче відстоювати власну думку 

та проявляти себе, вони можуть бути 

конформними та жертвувати своїми 

потребами заради інших. 

 
Рис.1. Середні показники складових благополуччя у респондентів 1 групи 
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За результатами шкали «Управління 

середовищем» люди, які практикують тілесні 

вправи здатні контролювати свою зовнішню 

діяльність, ефективно використовувати мож-

ливості, які дає середовище, вони вміють ство-

рювати чи підтримувати умови, які сприяти-

муть досягненню цілей (М1=65,88, М2=60,18 ). 

А ось низькі бали можуть означати труднощі в 

організації повсякденної діяльності, нездат-

ність повністю контролювати власну зовніш-

ню діяльність, невміння правильно використо-

вувати власний потенціал та можливості. 

Респонденти з першої групи постійно займа-

ються самовдосконаленням та саморозвитком, 

вони відкриті до переживання нового досвіду, 

вміють реалізовувати власний потенціал, зна-

ють сильні сторони своєї особистості, постійно 

досягають вершин (М1= 66,22, М2= 52,23).  

  
Рис.1. Середні показники складових благополуччя у респондентів 2 групи 

Цьому саморозвитку і сприяють їх 

тілесноорієнтовані практики, оскільки вони 

дозволяють відкривати нові можливості свого 

тіла та дізнаватись про нові сторони власної 

особистості. А люди, які не мають такого 

досвіду не відчувають необхідності розвиватись 

та рухатись уперед, у них може бути відсутня 

цікавість до життя, вони не здатні кардинально 

змінити власне життя, вони важко переносять 

різкі зміни та негативні ситуації у житті. Також 

аналізуючи важливу складову благополуччя 

особистості, як цілі життя, ми з’ясували, що 

респонденти з першої групи  мають власний 

напрямок та чітко сформульовані цілі у житті, 

вони дякують минулому досвіду за можливість 

по новому проявити себе та свої можливості, 

вони постійно досягають власних цілей та 

ставлять перед собою нові (М1 = 64,84, М2 

=54,19). А люди з другої групи не ставлять перед 

собою чітких цілей і тому на їх досягнення вони 

витрачають більше часу, а інколи і все життя, 

вони повністю не усвідомлюються власних 

потреб та бажань і не можуть відділити свої від 

чужих потреб.  

Люди, які займаються тілесними 

практиками повністю приймають себе та 

власне тіло, вони позитивно ставляться до 

своєї особистості, поважають та цінують себе і 

власні потреби і бажання, такі люди позитивно 

оцінюють свій минулий досвід та сприймають 

його як життєвий урок (М1 = 68,06, М2= 46,38). А 

ось респонденти з другої групи не можуть 

повністю сприймати свої позитивні та негативні 

сторони, їм важче прийняти своє тіло і недоліки, 

вони не здатні повною мірою усвідомити чого 

хочуть від життя, загалом рівень їхнього 

самоприйняття значно менший у порівнянні з 

респондентами із першої групи. Усвідомленність 

життя та знання його сенсу є основою 

психологічного благополуччя особистості і тому 

проаналізувавши отримані результати ми 

вияснили, що тілесні практики допомагають 

знайти сенс ванного життя, відкрити нові 

можливості та сторони власної особистості, 

допомогти краще усвідомити потреби та бажання 

(М1 = 101,14, М2 = 83,44).  На відміну від осіб, які 

не займаються такими практиками і не мають 

чітких цілей, не здатні повністю усвідомлювати 

власні бажання та потреби, що заважає їм бути 

тими, ким вони є насправді.  

Останньою шкалою, яку ми проаналізували 

стала «Людина, як відкрита система». Особи, 

які регулярно практикують здатні краще 

сприймати нову інформацію, вони готові 

переживати новий досвід, вони відкриті до 

нових знайомств, емоцій та переживань, вони 

мають реалістичні погляди на життя та є 

справжніми (М1= 70,32, М2=54,82 ). 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

можна сказати, що тілесно орієнтовані практики 

дійсно мають сильний зв'язок та вплив на рівень 

суб’єктивного благополуччя особистості. Вони 

дозволяють відкривати нові можливості та 

сторони себе, ставити чіткі цілі та сприяти їх 
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досягненню, повністю приймати себе з усіма 

недоліками та перевагами, контролювати свою 

зовнішню діяльність, підвищувати рівень 

усвідомленості у житті, нести відповідальність 

за власні вчинки, мати та відстоювати власну 

думку.  Такі практики дозволяють нам бути 

самостійними та незалежними, краще розуміти 

власні бажання та потреби.  

Загалом, тілесні практики допомагають 

відчути стан повної гармонії у всіх сферах 

життя особистості, це і можна назвати станом 

благополуччя. 
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Федорук А.С 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТИЛЕСНООРИЕНТОВАНИХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРАКТИК НА 

СОСТОЯНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ 

В статье рассмотрены различные теории и подходы телесно ориентированной терапии. Проанализированы труды 

ученых, которые занимались изучением субъективного благополучия личности с различными аспектами жизни. 

Представлены результаты эмпирического исследования на выявление связи между уровнем субъективного 

благополучия и телесно-ориентированными практиками. 

Ключевые слова: «телесноориентированые практики», «психотерапевтические практики», «субъективное благополучие».  

 

Fedoruk A. 

FEATURES OF THE INFLUENCE OF HEALTH-ORIENTED PSYCHOTHERAPYTHEIC PRACTICES ON 

THE SITUATION OF SUBJECTIVE PERSONALITY OF WELL-BEING 

In the article are considered different theories and approaches of body-oriented therapy. The author analyzes the works of 

scientists who studied the subjective well-being of the individual with different aspects of life. The results of empirical research 

are presented to reveal the connection between the level of subjective well-being and body-oriented practices. 

Key words: « body oriented practices », « psychotherapeutic practices », « subjective well-being ». 
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